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APRESENTAÇÃO 


"Olha estas velhas árvores, mais belas 


Do que as árvores moças, mais amigas, 


Tanto mais belas quanto mais antigas, 


Vencedoras da idade e das procelas ... 


O homem, a fera e o inseto, à sombra delas 


Vivem, livres da fome e de fadigas: 


E em seus galhos abrigam-se as cantigas 


E os amores das aves tagarelas. 


Não choremos, amigo, a mocidade! 


Envelheçamos rindo. Envelheçamos 


Como as árvores fortes envelhecem, 


Na glória de alegria e da bondade, 


Agasalhando os pássaros nos ramos, 


Dando sombra e consolo aos que padecem! 


Olavo Bilac, Velhas árvores 

A Filosofia, a Literatura - prosa e poesia -, a Sociologia, a Psicologia e a Me

dicina, entre outras artes e ciências, para não falar da Religião, sempre tiveram um 

espaço nobre para discutir a velhice. Do otimismo de Cícero em De senectude ao 

pessimismo de Bobbio em 11 tempo della memoria há de tudo. Simone de Beauvoir, 

em La vieíllesse denuncia a situação dos velhos e pede mudanças sociais e pessoais. 

Betty Friedan, em The fountain ofage, descortina novas possibilidades com o avanço 
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da idade. Isso para não falar de incontáveis crônicas, contos e romances que desde 

sempre trabalham esse recorrente assunto. Há quem diga que o Dom Quixote de 

Cervantes nada mais é que uma imensa, complexa e belíssima reflexão sobre a 

senilidade, ainda que com ramificações por outros aspectos da vida. 

Os livros de autoajuda se multiplicam, como papagaios palradores, sobre esse 

tempo da existência humana designado por miríades de eufemismos como terceira 

idade e o intragável melhor idade. Pena que não fizemos como os povos de língua 

inglesa, que importaram do latim o excelente termo senior. Entre nós, brasileiros, 

o uso de sênior não tem, acho eu, tal acepção. E aqui, parece, todas as palavras 

para falar da idade avançada carregam alguma carga valorativa inadequada. Ou 

são infantis demais, ou duras demais, ou impregnadas de uma aura de doença, 

como senectude e afins. 

Sendo um fato da vida, e que tem ou pode ter consequências jurídicas, evi

dentemente o envelhecer não escapou do espectro de ação do Direito. Mas, até há 

pouco, sem uma dedicação específica. Acontece que os avanços da saúde pública 

e da tecnologia foram ampliando a expectativa de vida da população e fazendo 

aumentar a não só a idade desta, mas a fração dela constituída de pessoas mayores 

- outro excelente vocábulo, dessa feita, do espanhol. Isso levou ao incremento das 

preocupações com o tema, até a edição de uma legislação que desse concreção à 

especial proteção que a Constituição da República de 1988 deu à velhice (art. 203, 

I, in fine). O Estatuto do Idoso - Lei n. 10.741, de 12 de outubro de 2003, regula

mentada pelo Decreto n. 6.214, de 26 de setembro de 2007 -, acompanhado de 

dezenas de normas legais e infralegais, estaduais, distritais e municipais, mudou 

então esse quadro de interesse meramente periférico sobre o direito dos idosos. 

Assim, começa a surgir uma doutrina capaz de mostrar que o Direito também 

tem o que dizer e muito - sobre a velhice. E este livro, coordenado por juristas 

do porte de George Salomão Leite, Gilmar Ferreira Mendes, Glauco Salomão 

Leite e Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, éum alento, porque consegue reunir 

doutrinadores de igual envergadura, que se dedicaram às múltiplas nuanças que 

tem a problemática do idoso à luz do nosso ordenamento. 

Na sua primeira parte, enfoca-se A proteção constitucional e internacional 

da pessoa idosa, com A tutela da dignidade da pessoa idosa no sistema jurídico 

brasileiro, por Ricardo Maurício Freire Soares e Charles Silva Barbosa; A proteção 

constitucional da pessoa idosa, por Ademário Andrade Tavares e Glauco Salomão 

Leite; Direito fundamental da pessoa idosa à acessibilidade: do mínimo existencial à 

plena dignidade de coexistência intergeracional, por Gustavo Rabay Guerra; Direito 

fundamental à morte digna, por Adriano Marteleto Godinho e George Salomão 

Leite; Direitos da pessoa idosa e repartição de competências entre os poderes públí
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cos no federalismo brasileiro, por Marcelo Labanca Corrêa de Araújo; O tempo e a 

obrigatoriedade constitucional de atualização da legislação infraconstitucional que 

protege o idoso, por Gilmar Ferreira Mendes e Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch; 

O Sistema ONU de Direitos Humanos e a proteção internacional das pessoas idosas, 

por Flávia Piovesan e Akemi Kamimura e Proteção internacional dos direitos dos 

idosos e reflexos no direito brasileiro, por Valerio de Oliveira Mazzuoli. 

Em seguida, na segunda e mais volumosa parte, cuida-se da Rede de proteção 

infraconstitucional da pessoa idosa. Aí, Anderson Furlan e José Antonio Savaris 

escrevem sobre as Políticas públicas de assistência social; Marcos Ehrhardt Júnior, 

sobre A incapacidade civil e o idoso; José Maria Silva assina Idoso: curatela no 

Código Civil brasileiro de 2002; Silvio Neves Baptista enfrenta o tema A separação 

obrigatória do idoso e a possibilidade de alteração do regime de bens; João Paulo 

Allain Teixeira e Francysco Pablo Feitosa Gonçalves, A Administração Pública, o 

direito à saúde e a pessoa idosa; Cristiano Heineck Schmitt, O idoso e os contratos de 

planos e de seguros de saúde; Pérola Melissa Vianna Braga, O contrato de mandato; 

Claudia Lima Marques, A proteção do idoso consumidor: diálogo das fontes para 

proteger o idoso e prevenir o superendividamento; Nelson Rosenvald e Cristiano 

Chaves de Farias, Alimentos em favor de pessoa idosa; Juliana Teixeira Esteves, O 

direito ao trabalho e à profissionalização; Sergio Iglesias Nunes de Souza, o Direito 

de habitação; Roberta Cruz da Silva, Gratuidade em transporte coletivo e atendi

mento preferencial; Paulo Gustavo Gonet Branco, Direito fundamental à previdência 

social e o idoso - a aposentadoria e a pensão por morte; Dirley da Cunha Júnior, 

Regras de aposentadoria do servidor público; Roberto Mendes de Freitas Júnior, Das 

entidades de atendimento à pessoa idosa; Waldir Macieira da Costa Filho, Medidas 

de proteção à pessoa idosa; Alice Bianchini, Dos crimes em espécie contra o idoso; 

Henrique Garbellini Carnio, Direitos fundamentais e velhice: metodologia jurídica 

político-constitucional e os direitos a educação, cultura, lazer e esporte no Estatuto 

do Idoso; Luiz Alberto David Araujo e Flavia de Campos Pinheiro, A pessoa idosa 

com deficiência, a dupla vulnerabilidade e a defesa em juízo: breves considerações; 

Geilson Salomão Leite e Diego de Sousa Dutra, O Sistema Tributário Nacional e 

o idoso; Antônio Pereira Gaio Júnior, Acesso à Justiça e o direito à prioridade na 

tramitação processual; Paulo Roberto Barbosa Ramos, A atuação do Ministério 

Público na tutela dos direitos das pessoas idosas; e Luiz Alberto David Araujo e 

Suzana Carielo da Fonseca, A pessoa idosa com deficiência: a dupla vulnerabilidade 

e a importância da fala. 

Trata -se, pois, de completíssimo e atualizado manual sobre um conjunto de 

assuntos de Direito Constitucional, Civil, Previdenciário, Administrativo, Fiscal, 

Processual, Internacional e de outras naturezas, que talvez, embrionariamente, 
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possa vir a constituir no futuro um novo ramo do Direito: o Direito do Idoso. E, 

provavelmente, esta será uma obra de referência. Seus autores dispensam apre

sentação: acham-se entre os mais brilhantes e produtivos juristas em atividade no 

país. A importância do temário que abordam é igualmente, por si só, evidente. A 

vida grita lá fora pelo socorro do Direito. E a velhice não espera. 

Naquele que é, a meu pensar, o mais magistral poema sobre a ancianidade, de 

autoria de uma infelizmente pouco conhecida poetisa pernambucana, vai exposta 

toda a urgência que a idade avançada impõe, e, pois, transcrevendo suas sábias 

palavras, dou por encerrada esta já delongada e desnecessária introdução: 

"Velhice é a borra do final da taça ... 

O sabor derradeiro da bebida. 

Visão que, terna, a criatura abraça, 

porém que sempre a encontra distraída. 

Tem de tudo o que finda a eterna graça. 

Por todos, com tristeza é recebida ... 

Qualquer fase da vida surge e passa, 

sem que por isso passe-nos a vida. 

Ela, não. Ela fica. É mais sincera ... 

É mais que o Outono e mais que a Primavera ... 

Para atingi-la, quanto não fazemos! 

Vai-se a infância e risonhos prosseguimos ... 

A mocidade foge e resistimos ... 

Mas se a velhice morre, nós morremos! .. :' 


Benedicta de Mello, Velhice. 

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 

Doutor e Mestre em Direito 
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